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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

ПЕРЕРАХУНОК ТРУДОВИЙ КОДЕКС

МІНСОЦПОЛІТИКИ 
І БІЗНЕС ПРОТИ ПРОФСПІЛОК? 

ВІДКРИТІСТЬ, ГЛАСНІСТЬ, 
КОНСТРУКТИВНІСТЬ І ПАРТНЕРСТВО

Д

ДЕПАРТАМЕНТ
МІЖНАРОДНОЇ 

РОБОТИ ФПУ

ФПУ 
НА БОЦІ ПЕНСІОНЕРІВ 

Оскільки законні права 
пенсіонерів були пору-
шені, багато з них зверта-
лися до суду і суди прий-
мали позитивні рішення – 
зобов’язували органи 
Пенсійного фонду перера-
ховувати пенсії з ураху-
ванням показника серед-
ньої заробітної плати в Ук-
раїні за рік, який переду-
вав року звернення у пи-
танні перерахунку пенсії.
19 липня 2011 року Вищий 
Адміністративний Суд Ук-
раїни листом, адресова-
ним головам апеляційних 
адміністративних судів, 
звернув їхню увагу на такі 
обставини: під час розгля-
ду та вирішення справ слід 
виходити з того, що при 
перерахунку пенсій від-
повідно до частини чет-
вертої статті 42 Закону Ук-
раїни «Про загаль-
нообов’язкове державне
пенсійне страхування» 
має враховуватися та ве-
личина середньої заробіт-
ної плати, яка використо-
вувалась під час призна-
чення пенсії. Як суди вико-
ристовуватимуть зазна-

чені рекомендації, можна 
не коментувати – зрозумі-
ло, що й підтверджує за-
значене вище звернення. 
Звісно, Вищий Адміністра-
тивний Суд підійшов до 
розгляду зазначеного пи-
тання однобоко, без аналі-
зу та врахування особли-
востей та суті корегування 
заробітку, одержаного за 
минулі роки, для визна-
чення розміру пенсії.
Разом із тим, варто зазна-
чити, що рішення апеля-
ційних судів можуть бути 
оскаржені в касаційному 
порядку.
Федерація профспілок Ук-
раїни й надалі домагати-
меться вирішення поруше-
ної проблеми, зокрема 
шляхом законодавчого 
врегулювання - ініціюван-
ня народними депутатами 
України внесення відповід-
них змін до Закону України 
“Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страху-
вання”.

СОЦІАЛЬНО
ЕКОНОМІЧНИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ФПУ

ЯКІ СЕКРЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ ГОТУЄ ТІГІПКО?

У

МЕДІАЦЕНТР ФПУ

СПІВЧУТТЯ
Федерація професійних спілок України з глибоким сумом 
сповіщає про смерть колишнього працівника – завідувача 
сектору організаційного відділу Укрпрофради Гогіна Во-
лодимира Гавриловича та висловлює щирі співчуття рід-
ним і близьким покійного.



За словами виконуючого 
обов’язки Голови ФПУ Сер-
гія Кондрюка, переговори 
видалися непростими – 
складними і фізично, й інте-
лектуально. Мабуть, цього 
року вперше сторони шука-
ли реальних компромісів, а 
не тягнули ковдру лише на 
себе. Тож і результат від-
повідний: урядова сторона 
таки віднайшла можливість 
підняти планку стартових 
пропозицій на 47 гривень і 
встановити розмір прожит-
кового мінімуму для пра-
цездатної особи. Відтак 
мінімальна заробітна плата 
в 2012 році у середньому 
становитиме 1098 гривень.
У чому ж полягає позиція 
профспілок?
По-перше, максимальне ви-
користання позитивів від 
проведення в Україні Євро–
2012, зменшення бюджет-
них обов’язків по виплатах 
зовнішніх запозичень, ле-
галізація економіки з метою 
забезпечення передбаче-
них законодавством гаран-
тій у сфері оплати праці, а 
саме:
– мінімальна заробітна пла-
та (МЗП) має перевищувати 
фактичний прожитковий 
мінімум для працездатної 
особи (ПМ) з поетапним 

підвищенням, ураховуючи 
обов’язок утримання не-
працездатних членів сім’ї;
– виконання зобов’язань за 
Генеральною угодою щодо 
зростання базового тарифу 
Єдиної тарифної сітки (ЄТС) 
і заробітної плати держ-
службовців.
По-друге, зростання МЗП 
має забезпечувати співвід-
ношення до середньої зар-
плати не менш як 40%.
По-третє, визначення алго-
ритму розрахунку величи-
ни МЗП має забезпечувати 
рентабельність праці й 
сприяти реалізації завдання 
Президента України про 
наближення заробітної пла-
ти в країні  до середніх зар-
плат у країнах, що входять у 
ТОП-20 (найбільші еконо-
мічно розвинені  країни).
По-четверте, закріплення у 
прикінцевих положеннях 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет–2012» дору-
чення уряду вносити до 1 
травня,  1серпня і 1 листопа-
да 2012 року пропозиції ВРУ 
щодо підвищення МЗП до 
рівня темпів перевищення 
фактичних бюджетних до-
ходів над запланованим, а 
також закріплення у законі  
прогнозів (очікувань) на 
2013–2014 роки (обов’яз-
ковий додаток до цього за-
кону) щодо зростання ПМ, 
МЗП, базового тарифу ЄТС, а 
також скорочення розриву 
між визначеним в законі 
розміром ПМ і його роз-
міром відповідно до методо-
логії розрахунку цієї 
державної гарантії, що вста-
новлюється в країнах 
ТОП-20.

МЕДІАЦЕНТР 
ФПУ

Ф

МЕДІАЦЕНТР ФПУ
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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

ПИТАННЯ РУБА! ЧУЛИ ДЗВІН...

ВНУТРІШНЄ ЖИТТЯ

ВИХОДИМО НА ФІНІШНУ ПРЯМУ

НА ВАРТІ
БЕЗПЕКИ

РАДА
НАБЛИЖАЄТЬСЯ

З УВАГОЮ ДО 
ВЕТЕРАНІВ

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ЧИ БУДЕ В УКРАЇНІ  ПРАЦЯ
РЕНТАБЕЛЬНОЮ?

ВІД ЗАГАЛЬНОГО 
ДО КОНКРЕТИКИ: 
В ОЧІКУВАННІ ФАКТІВ

СЕРГІЙ КОНДРЮК, 
ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ’ЯЗКИ 

ГОЛОВИ ФПУ



4№ 33 (599)
18 серпня 

2011 року

www.psv.org.ua

РЕГІОНАЛЬНІ НОВИНИ

ЧЕРКАЩИНА

ЗАКАРПАТТЯ

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

У засіданні взяли участь го-
лова Федерації профспілок 
області Петро Шевченко, 
заступник міського голови 
Анатолій Леонтьєв, голова 
регіонального об’єднання 
роботодавців  Іван Синен-
ко, голова обкому проф-
спілки працівників енерге-
тики та електротехнічної 
промисловості Олександр 
Молдованов. 
Під час зустрічі було підпи-
сано міську регіональну уго-
ду на 2011–2012 роки, обго-
ворено Закон України «Про 
заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформуван-
ня пенсійної системи» й ак-
туальні питання профспілко-
вої роботи ФПО та ФПУ.
Сторони визнали регіо-
нальну угоду правовим ак-
том соціального діалогу, 
який визначає норми спіль-
ної діяльності щодо соці-
ально-економічного розви-

тку міста, удосконалює 
соціально-трудові відноси-
ни, забезпечує продуктив-
ну зайнятість, оплату праці, 
соціальний захист та реалі-
зацію соціальних прав і га-
рантій жителів міста.
Угодою передбачено дотри-
мання принципів соцпарт-
нерства: взаємоповаги до 
інтересів партнерів, пари-
тетності представництва, 
рівноправності сторін, вза-
ємодії, відповідальності.
Також відбулася гостра, кон-
структивна розмова, при-
свячена стану зайнятості 
населення, рівню заробітної 
плати, відповідальності 
власників підприємств за 
екологічні наслідки вироб-
ничої діяльності, розвитку 
соціальної сфери та завдан-
ням профспілок.

ІНФ. ФЕДЕРАЦІЇ 
ПРОФСПІЛОК ОБЛАСТІ

На недавній звітно-вибор-
ній конференції Закарпат-
ської обласної організації 
профспілки працівників лі-
сового господарства, в ро-
боті якої взяли участь голо-
ва ЦК галузевої профспілки 
Степан Кри  вов’язий і голо-
ва обласної ради профспі-
лок Іван Король, розробле-
но програму конкретних 
дій на найближчий період і 
перспективу. Вона перед-
бачає комплекс заходів із 
питань оплати й охорони 
праці, поліпшення колдого-
вірної роботи, дотримання 
трудового законодавства, 
оздоровлення працівників 
і членів їхніх сімей тощо.
За реалізацію рішень конфе-
ренції активно взялися чле-
ни президії обласної ради 
голів профкомів, яку очолює 

делегат VІ з’їзду ФПУ Валерій 
Федурця. Одним із важли-
вих напрямів роботи проф-
спілки нині є оздоровлення 
дітей. Протягом останніх ро-
ків галузева профспілка За-
карпаття тісно співпрацює з 
дитячим оздоровчим цен-
тром «Орлятко» в селі Гені-
чеська гірка Херсонської об-
ласті (директор Анатолій 
Бандурко), де на морі відпо-
чивають і діти з нашого 
краю. Цього літа з ініціативи 
профспілки оздоровницю 
відвідали 42 дітей працівни-
ків підприємств лісового 
господарства області, а най-
більше – з Берегівського, 
Мукачівського, Виноградів-
ського, Хустського, Пере-
чинського держлісгоспів.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ

У

ВАЛЕНТИН ЧУМАЧЕНКО,
ЕЛЕОНОРА

СИЛІВЕРСТОВА,
ЦК ПМГУ

ПРИНЦИПИ
СОЦПАРТНЕРСТВА

КОНТАКТИ  ДІЛОВІ І ДРУЖНІ

ДОВІДКА

Северський трубний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств 
Росії, засноване в 1739 році.
Основна продукція заводу – гарячекатані й електрозварні сталеві труби, як 
круглі, так і профільні. Труби СТЗ широко використовуються в нафтогазовій 
промисловості, на будівництві трубопроводів різного призначення, в маши-
нобудуванні, будівництві, комунальному господарстві.
Сталеплавильний комплекс СТЗ повністю забезпечує потреби підприємства в 
сталевій трубній заготовці, також здійснюються поставки безперервнолитої 
заготовки на Синарський трубний завод. Труби виробляють відповідно до 
стандартів API, EN/DIN, ASTM. Система менеджменту якості сертифікована за 
міжнародними стандартами EN ISO 9001 / API Q1. Продукція підприємства по-
стачається як російським, так і зарубіжним споживачам.

Учасники зустрічі на Северському трубному заводі

Діти закарпатських лісівників оздоровлюються на Азовському морі

ВІД РІШЕНЬ  ДО 
КОНКРЕТНИХ 
СПРАВ
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УДАРИМО 
ВІТЧИЗНЯНИМИ 
ПІДГУЗКАМИ 
ПО ІМПОРТНИХ 
ПАМПЕРСАХ 

ЯК ЗАХИСТИТИ 
ЗРОБЛЕНЕ 
В УКРАЇНІ?  

КУПУЙ 
УКРАЇНСЬКЕ, 
АЛЕ ДОРОЖЧЕ?

РАЇСА ЧИРВА, 
«ПВ»

ЗА ДАНИМИ ДЕРЖКОМСТАТУ

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України това-
рами в січні–лютому 2011 року становило $2080,5 
млн, що втричі більше, ніж за аналогічний період ми-
нулого року – $595,1 млн. Експорт товарів з України
за цей період зріс порівняно з аналогічним періодом 
минулого року на 46,8% – до $9,367 млрд, імпорт – 
на 64,1%, або $11,447 млрд. Коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту становив 0,82, тоді як минулого року 
ця цифра сягала 0,91.

MADE IN UKRAINE: КРАСИВА МРІЯ 
ЧИ РЕАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА?
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МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

ДОВІДКА

МАЛАВІ

МЕКСИКА

БІЛОРУСЬ

МОЛДОВА

За інформацією представни-
ка Конгресу профспілок Ма-
лаві, у країні зростає невдо-
волення режимом президен-
та Бінгу ва Мутаріка. Громад-
ськість критикує прийняті за-
кони, які обмежують свободу 
преси, громадянські права й 
подання судових позовів 
проти уряду. Причиною ма-
сового невдоволення є по-
гіршення економічної ситуа-
ції через критичну нестачу 

палива й іноземної валюти.
За словами одного із проф-
спілкових активістів, робіт-
ники дуже постраждали від 
економічної кризи.  Унаслі-
док нестачі валюти компа-
нії не можуть закуповувати 
сировину й комплектуючі, 
що  призвело до скорочень 
робітників. Через кризу 
транспортні послуги подо-
рожчали, а основні товари 
стали недоступними.

Нещодавно за сфабрикова-
ним обвинуваченням у ско-
єнні злочину були видані 
ордери на арешт законно 
обраних керівників Мекси-
канської профспілки пра-
цівників енергетики (SME) 
– генерального секретаря 
Мартіна Еспарса Флореса, 
секретаря з трудових від-
носин Едуардо Сарса Боба-
дильї, а також профспілко-
вого юриста Амалії Варгас 
Ріс.
Генпрокуратура звинува-
чує їх у шахрайстві й вима-

гає заморозити кошти 
профспілок, отримані як 
внески, що нині зберігають-
ся в банку Bansefi.
Неправдивими обвинува-
ченнями й ордерами на 
арешт уряд фактично нама-
гається підірвати діяльність 
SME. Цим він скасовує ви-
знання законно обраних 
профспілкових керівників і 
видане міністерством праці 
свідоцтво «toma de nota» 
(«взяти до уваги»), що є 
свідченням визнання уря-
дом лідерів профспілки. 

Н

За його словами, голов-
ною причиною того, що 
до 1 квітня цього року ве-
лика кількість співробіт-
ників правоохоронних 
органів подали рапорти 
про відставку, стало вне-
сення змін до закону про 
пенсії.
Адже, вважає Трофимов,  
«реформа правоохорон-
них органів усе ще три-
ває, а пенсійна – уже за-
кінчилася».

ЗБРОЯ 
ПРОТИ БІДНЯКІВ

СЕЛЯНИ ПРАЦЮЮТЬ 
САМОВІДДАНО

ТРИВАЮТЬ АРЕШТИ 
ПРОФЛІДЕРІВ

ЗНАЙШЛИ СТРІЛОЧНИКА

3 квітня, уперше в історії Молдови, 
поліцейські влаштували акцію про-
тесту біля Будинку уряду, повідо-
мивши, що готові масово подати ра-
порти про звільнення у разі, якщо 
уряд продовжить реалізацію анти-
соціальних реформ. Профспілки ви-
магали від парламенту скасувати їх, 
але одержали відповідь, що «це не-
можливо, бо вони прийняті в пакеті 
й не можуть бути скасовані, тому що 
це є умовою угоди із МВФ з надання 
країні фінансової допомоги».

СТОРІНКУ  ПІДГОТУВАЛА
ТЕТЯНА РУБАН,  «ПВ»
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В

ДЛЯ БЛАГА 
НАЩАДКІВ

ЗВІДКИ ГРОШІ?

БЕЗГОТІВКОВА 
СОЦІАЛКА

ТЕТЯНА РУБАН,
«ПВ»

СОЦКАРТКА: ЩО МАТИМУТЬ 

УКРАЇНЦІ?

Законопроект передбачає, що соцкартку одержать 
усі громадяни, які беруть участь у системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. На ній буде зберігатися інформація про 
пільги, послуги, виплати та інші гарантії, на які має 
право громадянин.
Електронна соціальна картка буде засвідчувати осо-

бу її власника, його соціальні права, а та-
кож містити 

пенсійний,
страховий і 
соціальний 
додатки. Ін-
формація 
на картці 
буде онов-
люватися 
у разі 
отриман-
ня її влас-

ником 
певних пільг 

або послуг.

ПІЛЬГИ В 
ГАМАНЦІ?
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ЖИТИ  ВСУПЕРЕЧ

ДІТИ ВІЙНИ 
ЗМУШЕНІ ВОЮВАТИ
На початку липня політична партія 
«Діти війни» та ВГО «Допомога дітям 
війни» виступили із спільною заявою-
протестом проти зазіхань на права 
цієї категорії українських громадян. 
«Законодавча й виконавча влада в 
черговий раз вдалася до наступу на 
конституційні права громадян кате-
горії «діти війни», зменшивши їм со-
ціальні виплати, передбачені від-
повідним Законом України. Свідчен-
ням цього є вже прийняті та підготов-
лені до ухвалення парламентом низка 
законів (3491-VI, 7562, 8524), якими 
передбачено надавати пільги в мен-
ших розмірах та ще й у порядку, пе-
редбаченому Кабінетом Міністрів. 
Громадяни похилого віку, діти війни 
вкотре переконуються, що ні в парла-
менті, ні в Україні нікому їх захистити 
від нахабного свавілля». Різко, але ж 
не від доброго життя!

ТОЙ 
САМИЙ ВІЗ, 
ЩО Й НИНІ ТАМ

ЖИТИ НЕ МОЖНА 
ПОМЕРТИ

КОЛИ 
НЕ ДРУЖАТЬ 
ОЧІ Й ВУХА

ЗАКОРДОН  НАМ  ДОПОМОЖЕ!
До речі, про, так би мовити, шлейф Великої Вітчизняної. 
Два роки тому мені випало взяти участь у заходах ні-
мецького фонду EVZ («Пам’ять, відповідальність і майбут-
нє»), який очолює д-р Мартін Зальм. У Німеччині 
пам’ятають, що в Україні, Білорусі та Росії ще живуть чи-
мало літніх людей, які саме пережили страхіття Другої 
світової війни та потребують психологічної й матеріаль-
ної допомоги. Тож фонд створює власні проекти і підтри-
мує схожі у різних країнах. На програми, що здійснюють-
ся на теренах трьох названих колишніх радянських рес-
публік, фонд М. Зальма виділяє щороку понад 1 млн євро.
Звертає на себе увагу, що це не програма «підгодовуван-
ня» чи «облаштування життя» стареньких, хоча армія ні-
мецьких (і українських) волонтерів охоче допомагає ба-
гатьом із них у побуті. Це, передусім, намір вивести цих 
людей (які ще більш-менш здорові) на авансцену суспіль-
ного життя, добитися шани й поваги до них, щирої уваги 
молодших громадян. Бажання замінити байдужість на 
милосердя. До слова, український партнер фонду EVZ – 
Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх 
в Україні». Однак і тут «дежавю»: ВО «Турбота про літніх в 
Україні» створено з ініціативи ВООЗ, а також за мораль-
ної, методичної й практичної підтримки благодійної ор-
ганізації Age Concem England (Великобританія). Як сказа-
ла мені керівник цієї ВО Галина Полякова: від рідної де-
ржави за 10 років існування не отримали ні копійки гро-
шей і ні «шилінга» уваги. Отже, переможені – багаті й бла-
гополучні – простягли руку переможцям, котрі мало того, 
що не в змозі збудувати соціально справедливу державу, 
а ще й байдужі до старих, які колись жертвували життям 
задля рідної землі. 
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ТЕМА НОМЕРА

ЛІТНІ ЛЮДИ:  Ж
ТЕТЯНА МОРГУН,

«ПВ»

СТАРІ  
НЕЗРУЧНІСТЬ І 
ТЯГАР?

З ГОЛОСУ 
НАРОДУ

БЕЗ ПОВАГИ
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КОНФЛІКТ

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Верес інкримінує мені те, що я, 
мовляв, роботодавець, тож і не 
маю права очолювати Київську 
міськраду профспілок. А робото-
давець – бо я є одним із засно-
вників маленького підприємства, 
що здає в оренду приміщення. 
Отже, я був змушений доводити, 
що не є членом виконавчої ди-
рекції, зарплати там не одержую, 
лише невеликі дивіденди після 
завершення року. Ми подали до 
райсуду роз’яснення з цього при-
воду, пославшись на певні при-
писи Адміністративного суду, 
Господарського кодексу: адже не 
маю найманих працівників і фак-
тично є роботодавцем лише для 
нашого апарату.
Микола Верес подав до суду 
сфальшовані документи і, задо-
вольняючи його позов, суд, на 
жаль, не взяв до уваги наші аргу-
менти. Причому вагомі. Зрештою, 
я як громадянин України маю 
право бути обраним, хоч мої опо-
ненти ставлять це під сумнів, 
утискаючи в такий спосіб мої 
громадянські права та ігноруючи 
Конституцію. Інша річ, скажімо, – 
як працюватиму надалі.
Мене обрали абсолютною біль-
шістю голосів. Делегати конфе-
ренції підтверджують, що все від-
бувалося демократично, прозо-
ро, відкрито. Без жодних фальшу-
вань.
Сьогодні М. Верес й його коман-
да висувають проти мене сміхо-
творні обвинувачення, і я розу-
мію, що за цим стоїть зовсім ін-
ший інтерес. Гадаю,  пов’язаний із 
майном. Комусь дуже не хочеть-
ся, щоб почалися якісь зміни. 
Адже нині ми ревізуємо всі бор-
гові оренди, піднімаємо орендні 
ставки, примушуємо людей пра-
цювати цивілізовано, як це при-
йнято у всьому світі. 
Сьогодні на президії стало зрозу-
міло, що галузеві профспілки Киє-
ва одностайно обурені ситуацією, 
що склалася, переконані, що пе-
реобрання голови Київської 
міськпрофради було чесним і 
прозорим. Не порушували питан-
ня навіть про скликання Ради, не 
те що конференції! Однак справу 
не завершено, ми подали протест 
до Апеляційного суду, засідання 
якого має відбутися 17 серпня. 
Сподіваємося на справедливе й 
остаточне рішення.

ВАЛЕНТИН МЕЛЬНИК,
ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬК-
ПРОФРАДИ 

БУРЯ 
У  ВЕРХОВІТТІ

НІ  МЕТА, 
НІ ЗАСОБИ...

КРАПКУ ЩЕ НЕ 
ПОСТАВЛЕНО

ТЕТЯНА МОРГУН, «ПВ»

У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКПРОФРАДІ

Я НЕ
ЗДАМСЯ
БЕЗ БОЮ!

ПРОФСПІЛКОВЕ МАЙНО: 
УВАГА, КОНТРОЛЬ, ОБЛІК

11 серпня ц. р серед багатьох питань порядку 
денного на засіданні президії Київської міськ-
профради, зокрема, й аналізували стан та шляхи 
оптимізації майна київських профспілок. Ішлося 
про необхідність реконструкції Льодового пала-
цу дитячо-юнацького навчально-спортивного 
центру профспілок «Авангард», залагодження 
ситуації, що склалася навколо дитячо-юнацької 
навчально-спортивної бази «Зеніт», затверджен-
ня Типового договору на закріплення майна, яке 
перебуває у власності Об’єднання профспілок, 
організацій профспілок у м. Києві «Київська 
міська рада профспілок», на праві оперативного 
управління.
У зв’язку із закінченням випробувального термі-
ну на посаді виконуючого обов’язки директора 
підприємства «Господарське управління Київ-
ської міської ради профспілок» та з огляду на за-
довільну діяльність упродовж цього терміну 
Олександра Петрова призначено директором 
підприємства.



НОВАЦІЇ
№ 33 (599)

18  серпня
2011 року 11

КАРТКА 
КИЯНИНА 
ВИСТРІЛИТЬ 
ІЗ 1 ЖОВТНЯ

ЩО ЦЕ І З ЧИМ 
ЙОГО ЇДЯТЬ?

РУСЛАН КРАМАРЕНКО, 
ЗАСТУПНИК 

ГОЛОВИ 
КМДА

КАРТКА ЧИ МОНЕТИЗАЦІЯ?
Соціальна картка киянина – це не перший експери-
мент, до якого вдаються урядовці. Так, на початку 
року було вирішено замінити пільги грошовою ком-
пенсацією. Іншими словами, пільги для пенсіонерів, 
інвалідів, ветеранів або чорнобильців скасують, але 
компенсуватимуть їм право на безплатний проїзд у 
транспорті грошима. Щоправда, експеримент не мав 
успіху: адже ідея монетизації пільг провалилася у 
Росії.

ЯК ОДЕРЖАТИ І 
КОРИСТУВАТИСЯ?

ЕКСПЕРИМЕНТ 
МОЖЕ НЕ 
ВДАТИСЯ

РАЇСА ЧИРВА,
«ПВ»
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Приватизувати можна державну або кому-
нальну власність, а гуртожиток – приват-
ний, тож Вам не вдасться приватизувати 
кімнату.
На жаль, відомо багато випадків, коли під-
приємства незаконно вносили гуртожитки 
до свого статутного фонду. Адже вони 
мали перейти у комунальну власність, тому 
маєте право звернутися із заявою в проку-
ратуру про незаконність перебування гур-
тожитку на балансі підприємства та із зая-
вою у місцеву раду про прийняття його у 
комунальну власність. Фактично після при-
йняття гуртожитку в комунальну власність 
Ви матимете право на приватизацію.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

П

СТОРІНКУ  ПІДГОТУВАЛА  ОЛЕНА ЛАРІНА,  «ПВ»

Згідно зі статтею 377 Ци-
вільного кодексу України
до особи, яка придбала 
житловий будинок, будівлю 
чи споруду, переходить 
право власності на земель-
ну ділянку, на якій вони 
розміщені, без зміни її ці-
льового призначення у 
розмірах, встановлених до-
говором. Якщо у договорі 

про відчуження жит-
лового будинку, бу-
дівлі чи споруди роз-
мір земельної ділян-
ки не визначено, то 
до набувача перехо-
дить право власності 
на ту частину земель-
ної ділянки, яка за-
йнята житловим бу-
динком, будівлею чи 
спорудою, та на час-
тину земельної ділян-

ки, яка є необхідною для їх 
обслуговування.
У разі переходу права влас-
ності на будівлю чи спору-
ду до кількох осіб право на 
земельну ділянку визнача-
ється пропорційно частці 
кожної особи у вартості бу-
дівлі, якщо інше не перед-
бачено у договорі відчу-
ження споруди.

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про планування і забу-
дову територій України» від 
20.04.2000 № 1699 громадя-
ни, які мають намір здійсни-
ти будівництво, зобов’язані 
звернутися до виконавчого 
органу ради за відповідним 
дозволом. Із його отриман-
ням особа дістає право одер-
жати вихідні дані на проекту-
вання, виконати проектно-
вишукувальні роботи й, 
власне, будівельні роботи. 
При цьому дозвіл на будів-
ництво надається на підставі 
комплексного висновку від-
повідності запропонованого 
будівництва державним бу-
дівельним нормам і  місце-
вим правилам забудови. 
Дозвіл на будівництво не 
дає право починати вико-
нувати будівельні роботи, 
слід одержати також дозвіл 

місцевої інспекції держав-
ного архітектурно-буді-
вельного контролю. 
Відповідно до наказу Дер-
жавного комітету будівни-
цтва, архітектури та житло-
вої політики України від 
05.12.2000 № 273 «Про за-
твердження Положення 
про порядок надання до-
зволу на виконання буді-
вельних робіт» виконання 
будівельних робіт без до-
зволу вищезазначеної ін-
спекції, а також робіт, не за-
значених у дозволі, вважа-
ється самовільним і тягне 
за собою відповідальність. 
Щоб отримати дозвіл на 
зведення будинку, Вам не-
обхідно звернутися у ви-
конком місцевої ради чи до 
районної інспекції держав-
ного архітектурно-буді-
вельного контролю. 

?

ЯК УЗАКОНИТИ?

БУДУЄМО 
ЖИТЛО

ВАША ЧАСТИНА

?

?

ЗЕМЛЯ
БІЛЯ  БУДИНКУ

КОЛИ ГУРТОЖИТОК – ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

КВАДРАТНІ МЕТРИ

СТАТУС СІМЕЙНОГО

?

ПІДСТАВ  НЕМАЄ
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АННА РЄПІЧ, «ПВ»
ФОТО АВТОРА

ПОХІД  ДО ЧАБАНІВ

Автор варить банош – національну страву з кукурудзяного борошна 
на сметані з сиром і маслом. Смачно!

Давня 
карпатська 
технологія 

виготовлення 
сиру 

актуальна 
і сьогодні.  

Такого 
екологічно 

чистого, 
корисного і 

смачного 
сиру 

в
супермаркеті 

не купиш!

Карпатські гори – найкращі у світі!
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Тварина справді надзви-
чайно обдарована від при-
роди. Ріг у Мечі невеликий, 
тож він воліє не його вмо-
чувати у фарби, а свою 
верхню губу, яка в нього 
надзвичайно чутлива. Ре-
шта – справа техніки.
До цього зоопарку носоріг 
потрапив три роки тому – з 
Непалу. Його мати вбили 
браконьєри, однак малюка 
вдалося врятувати й виго-
дувати. А малювати він 
призвичаївся у довгі зимові 
місяці, коли не міг купатися 
в басейні та грітися на со-
нечку. Працівники закладу 

намагалися підтримати в 
ньому добрий гумор. Вияв-
ляється, що першою робо-
тою самобутнього маляра 
став натюрморт: Мечі тяг-
нувся мордочкою, вимаза-
ною у різнокольоровій 
фарбі, до моркви, банана й 
картоплини, розкладених 
на полотні. Нині в доробку 
талановитого носорога де-
сятки картин, які успішно 
продаються у місцевому 
магазині. А одержані гроші 
допомагають утримувати в 
неволі інших носорогів та 
рятувати їхніх братів у жи-
вій природі.

Йдучи майданом, жонглери 
майже переконали городян 
у справедливості свого жар-
тівливого девізу: «Сила ваги 
– у відпусканні». Фестиваль 
тривав тиждень, і більшість 
вистав була безплатною. 
Загалом подібні фестивалі 
відбуваються щороку в од-
ній із країн світу. Хоч Мюн-
хен зустрічав жонглерів 
уперше, мер міста Крістіан 
Уде сказав, вітаючи гостей: 
«Наше місто має тривалу 
циркову історію. Найбіль-
ший у Європі цирк – Кроне 
– засновано саме тут». А лі-
тератор Зігі Соммер писав: 
«Цирк завжди був улюбле-
ною дитиною Мюнхена».
У фестивалі взяв участь і та-
лановитий український ар-
тист цирку, 21-річний Олек-

сандр Кобликов, випускник 
Київської муніципальної 
академії естрадного і цир-
кового мистецтва. Два роки 
тому він здобув перемогу 
на фестивалі «Цирк майбут-
нього» у Парижі за унікаль-
ність номера: жонглював 
одразу десятьма кулями. 
Нині Олександр відпрацю-
вав номер із чотирнадцять-
ма кулями – це справжній 
рекорд. Тренер хлопця 
Юрій Поздняков розповів 
«Фактам», що більшість 
учасників конвенції платять 
за право взяти у ній участь, 
адже там можна багато чого 
навчитися, обмінятися до-
свідом. А вони із Сашком, 
навпаки, заробляють – 
одержують гонорари за 
проведення майстер-класів.

КУБІСТ?

СПРИТНІСТЬ РУК

О

НОСОРІГ
ЖИВОПИСЕЦЬ

Л. Армстронг народився 4 серпня 1901 року в бідному кварталі Нового Орлеана. Батько покинув сім’ю, мати підро-
бляла прачкою і, як додатковий заробіток, приводила додому чоловіків. Однієї новорічної ночі 12-річний Луї само-
чинно взяв пістолет такого відвідувача-полісмена і, вибігши на вулицю, заходився стріляти в повітря. Хлопця зааре-
штували й відправили до закритого виховного будинку «Уэйф’с Хоум» для чорних підлітків. Тут він трубив «ранок» і 
відбій на корнеті, співав у хорі та вдосконалював гру в оркестрі. Навіть вивчився добре писати, читати й рахувати. 

СТОРІНКУ ПІДГОТУВАЛА  
ТЕТЯНА МОРГУН,  «ПВ»

ALL STARS

КУЛЬТУРА

НЕ ЛЮБИТИ ЦИРК
НЕ МОЖНА

MY DREAMS CAME TRUE...
Луї Армстронг, крім того, був унікальним і неповтор-
ним джазовим співаком, його спів нагадував його ж 
гру на трубі з її яскравими атаками і вражаючим 
соло. У співі він так само блискуче імпровізував, по-
своєму розставляв акценти, змінював фразування, 
примушував голос вібрувати. Власне, Армстронг 
розробив школу джазового вокалу, довівши, що 
емоційне значення ліричного тексту можна вислови-
ти за допомогою вокальних модуляцій та імпровізу 
так само ефективно, як і чисто вербально. Арм-
стронг відчував найрізноманітніші жанри – шлягери, 
блюзи, спірічуелс – і вони завжди звучали в нього 
по-джазовому, маючи шалений успіх у публіки. 

УВЕСЬ  
ЦЕЙ  
ДЖАЗ...
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На урочистому відкритті 
спартакіади учасників зма-
гань привітали голова об-
кому профспілки праців-
ників держустанов – голо-
ва оргкомітету Марія Пете-
чук і заступник голови За-
карпатської облпрофради 
Василь Захарець (організа-
ції спартакіади також 
сприяла й обласна рада 
ФСТ «Спартак», яку очо-
лює Антон Яцина). 
У кожному з 9 видів про-
грами глядачі були свідка-
ми напруженої спортивної 
боротьби. Спортсмени 
Хустського райкому проф-
спілки працівників держ-
установ перемогли у зма-

ганнях із шахів і гирьового 
спорту. Турнір із волейбо-
лу та сімейні старти при-
несли перемогу команді 
Свалявського району. У 
міні-футболі й легкоатле-
тичному кросі не було рів-
них спортсменам Мукачів-
ського району, у змаганнях 
шашкістів гору взяли 
представники Іршавсько-
го, а в перетягуванні кана-
та – Ужгородського райко-
мів профспілки. В настіль-
ному тенісі перше місце 
розділили між собою 
спортсмени Хустського та 
Іршавського районів.
За підсумками всіх видів 
спартакіади перше загаль-

нокомандне місце вперше 
за останні роки завоювали 
спортсмени Хустського 
райкому профспілки пра-
цівників держустанов (го-
лова Марія Вайдулич). 
Другими фінішували мину-
лорічні переможці – 
спортсмени Свалявського 
райкому профспілки (го-
лова Мар’яна Липак), тре-
тіми – Ужгородського рай-

кому профспілки (голова 
Галина Барканова). 
Кращі спортсмени дістали 
право захищати честь га-
лузевої профспілки на XXІ 
обласній міжгалузевій 
спартакіаді профспілок 
Закарпаття.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,
ЗАКАРПАТТЯ

ФОТО АВТОРА

СПОРТ

ДЗЮДО

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

УНІВЕРСІАДА

У КВАРТЕТІ КРАЩИХ

З ОЛІМПІЙСЬКИМИ 
ЛІЦЕНЗІЯМИ

ТРИМАЄМОСЯ 
СЕРЕД ЛІДЕРІВ

ФУТБОЛ

М

Загалом у змаганнях узяли 
участь 611 спортсменів із 
57 країн світу. У підсумко-
вому заліку українські ка-
дети фінішували на високо-
му четвертому загальноко-
мандному місці, виборов-
ши 6 нагород: одну золоту 
(Павло Скопенко, вагова 
категорія до 55 кг), три 
срібні (Богдан Зусько, до 
81 кг; Сергій Зверєв, понад 

90 кг та Єлизавета Калані-
на, понад 70 кг) і дві брон-
зові медалі (Віктор Макуха, 
до 66 кг та Анастасія Тур-
чин, понад 70 кг).
Перше місце посіли спортс-
мени з Японії, виборовши 
13 нагород (7 золотих, 3 
срібних та 3 бронзові меда-
лі), другими були росіяни 
(3, 2, 4), третіми – спортсме-
ни з Грузії (2, 2, 1).

Головним чином, на Балка-
нах відзначилися наші юні-
ори, в активі яких 4 срібних 
і 6 бронзових нагород. До-
рослі «снайпери» менше 
попрацювали на скарбнич-
ку збірної. «Срібло» і «брон-
зу»  завоював Роман Бонда-
рук у стрільбі зі стандарт-
ного й швидкісного пісто-
лета на дистанції 25 м. Тож 

Україна виявилася третьою 
у командній першості.  
Після белградського чемпіо-
нату Європи від України 
олімпійські путівки до Лон-
дона вже мають наші стріль-
ці Артур Айвазян, Олег 
Омельчук, Дарина Тихова, 
Олена Костевич, Дарина Ша-
ріпова, Роман Бондарук, Іван 
Бідняк і Наталія Кальниш.

СТОРІНКУ ПІДГОТУВАВ
ВОЛОДИМИР ПОЛЄТАЄВ,

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ «ПВ»

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 6-ГО ТУРУ:
12.08 Кривбас 0:0 Ворскла

13.08 Арсенал 0:2 Динамо

13.08 Карпати 2:1 Зоря

13.08 Дніпро 1:3 Шахтар

13.08 Оболонь 3:3 Металіст

14.08 Волинь 3:1 Олександрія

14.08 Іллічівець 1:1 Чорноморець

15.08 Металург 1:3 Таврія

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

СПАРТАКІАДА  ВИЗНАЧИЛА  КРАЩИХ

Команда Хустського райкому профспілки – переможець спартакіади

Загалом на аренах Універсіа-
ди спортсмени змагатимуть-
ся у 24 видах спорту, а пред-
ставники України виборюва-
тимуть першість у 20 видах 
спорту. На ХХVІ  Універсіаді 
нашу країну представляють 
316 осіб, серед яких 293 
спортсмени й тренери, 15 
суддів, 8 членів штабу.
До складу української збір-
ної ввійшли кращі спортс-

мени-студенти, члени націо-
нальних збірних команд 
України. Після трьох днів 
змагань українська збірна 
здобула 4 золоті, 3 срібні та 1 
бронзову медалі, тож  у не-
офіційному командному за-
ліку посіла четверте місце. 
Докладніше про виступ ук-
раїнців на Універсіаді ми по-
інформуємо наших читачів у 
наступних номерах «ПВ».

НАПЕРЕДОДНІ ЄВРОКУБКІВ
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СКАНВОРД

Розгадавши сканворд і вписавши букви в клітинки, виріжте сканворд по 
червоній рамці та надішліть нам на адресу: «Профспілкові вісті», 
вул. Ш. Руставелі, 39–41, м. Київ, 01033 або надішліть відповідь електрон-
ною поштою: profvisti@ukr.net. Усіх, хто правильно розгадав сканворд і 
першим надіслав відповідь, чекає винагорода – піврічна передплата на газету 
«Профспілкові вісті».
Вітаємо Нелю Сухорукову з м. Тернополя, яка правильно розгадала сканворд у № 32.

ВПИШІТЬ СЛОВО

ЗА НАШУ ПОМИЛКУВАШІ
КОНКУРС

ГОРОСКОП

Після виходу в світ минулого, 32-го, номера з конкурсом «Ваші сто гривень – 
за нашу помилку» переможницею стала Олександра Липська з м. Енергодара 
Запорізької області. 
За знайдену в № 32 помилку в словосполученні «взяття від варту» (правиль-
но – «взяття під варту») на стор. 7 переможниця отримує сто гривень.
Одержати виграні гроші шановна дописувачка може в редакції (або за дійс-
ною адресою, на яку ми перекажемо виграш). Для цього необхідно звернути-
ся до редакції та пред’явити передплатну квитанцію на газету «Профспілкові 
вісті» на поточний рік, адже наш конкурс організований для передплатників 
газети.
Пропонуємо і в цьому номері знайти помилку й надіслати відповіді елект-
ронною поштою profvisti@ukr.net або листом, обов’язково вказавши домаш-
ню адресу та поштовий індекс, на адресу: «Профспілкові вісті», вул. Шота Рус-
тавелі, 39–41, м. Київ, 01033. Хто зробить це правильно та швидше за всіх, 
одержить сто гривень.

УВАГА!   ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
ПЕРЕДПЛАТНІ  ІНДЕКСИ  ТА ВАРТІСТЬ ВИДАНЬ  ПІДПРИЄМСТВА «ПРОФІНФОРМ» ФПУ НА РІК:

22152 ГАЗЕТА ПРОФ СПІЛКОВІ ВІСТІ  – 148,44 грн.

22909 ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕЧКА ГОЛОВИ
ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ – 65,64 грн.

ПЕРЕДПЛАТА НЕ  ЗАКІНЧУЄТЬСЯ  НІКОЛИ!

ПЕРЕДПЛАТА

2228  СЕРПНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)
Гарний час для презента-
ції своїх навичок і талан-

тів. Робіть подарунки та вияв-
ляйте знаки уваги близьким лю-
дям.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Вдалий час для проведен-
ня перемовин, зустрічей. 

Відчуєте потяг до гарних речей, за-
хочеться дорогих покупок. Зробіть 
затишнішим своє житло, змініть 
інтер’єр.  

БЛИЗНЮКИ 22.0521.06
Найближчими днями ма-
тимете купу приємних 

зустрічей. У роботі зосередьтеся 
на справах, які потребують твор-
чого підходу, вміння знаходити ін-
формацію, домовлятися. 

РАК (22.06–23.07)
Вам під силу укласти вдалі 
угоди. Може надходити ба-

гато вигідних пропозицій, але кра-
ще  прислухатися до інтуїції – вона 
підкаже, як краще вчинити. 

ЛЕВ (24.07–23.08)
Ви легко зможете 
розв’язати будь-які про-

блеми, слід лише докласти зусиль. 
В особистому житті своїм шармом  
зможете вразити того, ким заціка-
вилися. 

ДІВА (24.08–23.09)
Вам захочеться приховати 
від колег усе, що відбу-

вається у вашому житті (навіть 

приємні події). Вас більше хвилю-
ватимуть стосунки з близькими. 

ТЕРЕЗИ 24.0923.10
Можливе цікаве знайомс-
тво, яке згодом виявиться 

дуже перспективним. Добре б об-
говорити з друзями спільні плани, 
гарно відпочити.  

СКОРПІОН (24.10–22.11)
Вам пощастить у професійній 
сфері. Готуйтеся до вигідних 

пропозицій і кар’єрного зростання. 

СТРІЛЕЦЬ  (23.11–21.12)
Зміна обстановки й нові 
враження підуть вам на 

користь, допоможуть осмислити 
та окреслити подальші плани.       

КОЗЕРІГ (22.12–20.01)
Не намагайтеся вирішува-
ти проблеми самотужки – 

так ви тільки згаєте час і сили. Це 
тиждень співробітництва і взаємо-
допомоги.    

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Цього тижня легше, ніж 
будь-коли,  досягти взає-

морозуміння з близькими людьми. 
Добре було б влаштувати роман-
тичний вечір, побалувати кохану 
людину.

РИБИ (20.02–20.03)
Слід зосередитися на ро-
боті й професійному 

вдосконаленні. Подбайте про 
своє робоче місце, зробіть його 
комфортним і затишним.  

Відповіді на сканворд, надрукований у № 32
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СТОРІНКУ  ПІДГОТУВАЛА  МАРІАННА  ЛІЦЕНКО

ТАК БИ ВИ МЕНІ КОВБАСУ ДАВАЛИ, 
ЯК Я ВАМ КАВУНА!!!


